
 

Szkolenie  
realizowane  

pod patronatem  
 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie 
„Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”  

 
Profilaktyka ochrony zieleni w miastach 

24.04.2019 r. szkolący: dr inż. Janusz Mazurek 
 

oraz 

Gleba w mieście - wyzwanie dla projektantów, wykonawców i zarządców 
25.04.2019 r. szkolący: dr inż. Piotr Chohura 

 
Wrocław, 24-25.04.2019 r. (środa i czwartek) godz. 9:00 – 17:00 

Wrocław, Hotel Campanile, ul. Ślężna 26 
 
 

Cena udziału w szkoleniu: 600 zł / 500 zł dla członków SAK, SPAK, FAP  

Cena wejścia na jeden dzień: 350 zł / 280zł dla członków SAK 

Opłaty można dokonać przez przelew na konto: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056  

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

 

Termin rejestracji i opłaty za szkolenie: 19.04.2019 r. – zgłoszenia przyjmujemy za pomocą 

formularza on-line dostępnego na stronie: www.sak.org.pl/zapisy 

 

Szkolenie kierowane jest do wykonawców, urzędników i projektantów oraz innych specjalistów, 

którzy pracują przy kształtowaniu zielonych przestrzeni miejskich 

 

 

Partnerzy szkolenia 

   

 
   

 

 

  

http://www.sak.org.pl/zapisy
https://www.koppert.pl/
http://marolex.pl/
http://arborysta.com/


                          
 

 
 

Program szkolenia 

24.04.2019 – środa 
Profilaktyka ochrony zieleni w miastach - dr inż. Janusz Mazurek 

9:00-14:00 Część teoretyczna 

1. Wpływ środowiska miejskiego na występowanie chorób i szkodników roślin 

2. Podstawy diagnostyki chorób roślin oraz możliwości diagnozowania i odróżniania zaburzeń 

fizjologicznych od chorób powodowanych przez grzyby, bakterie i wirusy 

3. Najważniejsze choroby i szkodniki zieleni miejskiej i trawników oraz możliwości ich ograniczania 

4. Szczególne problemy fitosanitarne w roślinach żywopłotowych i nasadzeniach kompensacyjnych 

5. Zaburzenia fizjologiczne oraz choroby i szkodniki róż, różaneczników, piwonii, liliowców i hortensji 

6. Stan prawny i praktyczne możliwości stosowania ochrony chemicznej w zieleni miejskiej 

7. Alternatywne i nie chemiczne metody ochrony roślin w warunkach miejskich 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa – lunch szefa kuchni 

15:00-17:00 Część praktyczna  

- Biologiczne metody ochrony roślin – prezentacja firmy Koppert – Emilia Wiciejowska 

-Prezentacja opryskiwaczy firmy Marolex – Joanna Surowiec 

-Prezentacja marki Landscaper Pro - Piotr Chmielowiec 

18:00-20:00 Prezentacja i dyskusja nt. Standardów ochrony i kształtowania zieleni– prezentacja prac 
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i Fundacji EkoRozwoju.  
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

25.04.2019 - czwartek 
Gleba w mieście - wyzwanie dla projektantów, wykonawców i zarządców  
dr inż. Piotr Chohura 

9:00-14:00 Część teoretyczna  

1. Gleba jako środowisko życia roślin 

2. Problemy z glebami na terenach zurbanizowanych 

3. Diagnostyka stanu gleby i działania naprawcze 

4. Wymagania roślin dotyczące warunków glebowych 

5. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych 

6. Wyzwania dotyczące ochrony gleby w ramach utrzymania i pielęgnacji 

14:00-15:00 Przerwa na obiad – lunch szefa kuchni 

15:00-17:00 Część praktyczna 

- Prezentacja prac wykonanych przy pomnikowym Dębie Przewodnik – Arborysta.com Maciej Motas 

- Pokaz prac za pomocą sprężonego powierza – Arborysta.com Maciej Motas 

- Prezentacja realizacji przestrzeni publicznej z wykorzystaniem systemów antykompresyjnych firmy 

GCL – Plac przed Dworcem Głównym we Wrocławiu 

 

  



                          
 

 
 

Informacja o prowadzących szkolenie 

 

 

dr inż. Janusz Mazurek jest wyłącznym 
twórcą Wirtualnej Kliniki Roślin.  W szczególności 
specjalizuje się w ochronie roślin ozdobnych i winorośli. 
Jest autorem licznych artykułów, prezentacji oraz 
innych opracowań merytorycznych.  
Zajmuje się niezależnym doradztwem w ochronie roślin 
ogrodniczych - w szczególności tych uprawianych  
w gruncie. Aktualnie doradza głównie w uprawie 
winorośli, truskawek i roślin ozdobnych. Jest również   
(w części etatu) pracownikiem Palmiarni w Lubiechowie 
administrowanej przez Zamek Książ. 
Od wielu lat regularnie zajmuje się problemami ochrony  
i nawożenia roślin w zielenie miejskiej. Poza różnego 
rodzaju opracowaniami piśmienniczymi, przeprowadził 
szereg prezentacji i szkoleń obejmujących zagadnienia 
możliwości zwalczania chorób i szkodników w miastach.  
Jest również autorem, bądź współautorem, licznych 
ekspertyz w tym temacie. 
 
 

 

dr inż. Piotr Chohura jest pracownikiem naukowym 
zatrudnionym w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Doświadczony 
nauczyciel akademicki z pasją i chęcią do dzielenia się 
wiedzą.  
Od wielu lat zajmuje się problematyką badawczą  
z zakresu nawożenia i żywienia roślin ogrodniczych, 
zwłaszcza gatunków mniej znanych i uprawianych  
w szkółkach i na terenach zieleni. Swoje 
zainteresowania naukowe koncentruje na sposobach 
polepszenia wykorzystania azotu w uprawach 
ogrodniczych oraz stosowaniu nawozów w żywieniu 
roślin, ze szczególnym uwzględnieniem nawozów 
wolno działających. 
 Drugim ważnym nurtem są badania z zakresu 
zastosowania podłoży w produkcji warzyw i roślin 
ozdobnych oraz poprawy warunków wzrostu w 
trudnych warunkach. 
Jest autorem licznych artykułów w specjalistycznej 
prasie fachowej oraz autorem monografii o podłożach 
ogrodniczych. Propaguje wiedzę z zakresu racjonalnego 
nawożenia.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmiarnia_w_Wa%C5%82brzychu


                          
 

 
 

 

Zajęcia praktyczne 25.04.2019 – czwartek 

 

Dąb Przewodnik 
Pokaz prac w technologii 

sprężonego powietrza 
Plac przed Dworcem Głównym 

   
 

W opłacie za szkolenie przewidziano: 

- materiały szkoleniowe 

- lunch szefa kuchni w trakcie szkolenia (rodzaj obiadu możliwy do wyboru w karcie zgłoszenia) 

kawę, herbatę, przekąski 

- zaświadczenie o uczestnictwie w  szkoleniu 

- możliwość konsultacji z prelegentem po szkoleniu (dla członków SAK) 

 

Więcej informacji na stronie www.sak.org.pl 

 

Dojazd i parking 

Najbliżej  hotelu Campanile znajdują się przystanki tramwajowe Sanocka (linie 9, 15)  

i Joannitów (linie 31, 32), oraz przystanek autobusowy Dyrekcyjna (linie113, 145, 146) . 

Na terenie hotelu znajduje się także strzeżony parking. 

Parking dla uczestników - 15 zł za dzień szkolenia / dla osób nocujących - 40 zł za dobę 

 

Nocleg 

Dla osób, które zdecydują się uczestniczyć w obu dniach szkolenia, proponujemy nocleg w: 

- Hotelu Campanile (pokój 1 lub 2-osobowy ze śniadaniem - ok. 270 zł/doba) lub  

- Hotelu Premiere Classe (pokój1 lub 2-osobowy ze śniadaniem –ok. 170 zł/doba) 

Hotel jest w bliskiej odległości do dworca autobusowego oraz dworca kolejowego Wrocław 

Główny. W pobliżu hotelu znajdują się: Centrum Handlowe Wroclavia oraz Aquapark Wrocław 

 

Kontakt 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: szkolenia.sak@gmail.com 

lub telefonicznie do organizatora szkolenia: 889 710 517 – Monika Zub 

 

mailto:szkolenia.sak@gmail.com


                          
 

 
 

Informacja o parterach szkolenia 

GCL Sp. z o.o.: Dachy Zielone, substraty, drzewa w mieście 
ul. Pabianicka 26/6, 04-219 Warszawa 

  
GCL - oferuje wysokiej jakości technologie, wspomagające przywracanie środowiska 
naturalnego na terenach zurbanizowanych. Produkty gwarantują pozyskanie dodatkowej 
powierzchni biologicznie czynnej, zwiększoną retencję wody opadowej, prawidłowy rozwój 
drzew w miastach oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb projektu.  
Kontakt: Aleksander Lech, tel. 22 616 41 70 
 
 
Koppert Polska Sp. Z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 399 
60-425 Poznań  

 
Biologiczne środki ochrony roślin firmy Koppert skutecznie pomagają twórcom zieleni, 
producentom warzyw i owoców w ekologicznej walce ze szkodnikami i chorobami roślin. 
Biologiczna ochrona zwiększa wydajność i jakość roślin, pozwala na ograniczenie stosowania 
środków chemicznych, rozwiązuje problem odporności szkodników na substancje chemiczne, 
jest zdrowsza dla pracowników szklarni oraz środowiska. 
Kontakt: Emilia Wiciejowska, tel. kom. +48 732 700 107 EWiciejowska@koppert.pl 
 
 
MAROLEX Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 2, Dziekanów Leśny 
05-092 Łomianki 
www.marolex.pl  

 
Firma zajmuje się dystrybucją i produkcją opryskiwaczy, i od ponad 30 lat może się szczycić 
najbardziej niezawodnymi urządzeniami. Produkty charakteryzuje innowacyjność, 
ergonomiczny dobór materiałów i dbałość o szczegóły, a swoim użytkownikom Marolex 
zapewnia wsparcie i serwis na najwyższym poziomie. 
Kontakt: Joanna Surowiec, tel. kom. +48 503 136 204 j.surowiec@marolex.pl 
www.forumogrodnicze.info 
 

Arborysta.com Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas 
Biuro: ul. Zachodnia 20,53-644 Wrocław 
www.arborysta.com 

 
Firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu szeroko rozumianej 
architektury krajobrazu. Zadania wykonują zespoły fachowców z różnych dziedzin kształtowania 
i ochrony środowiska.  
Kontakt: Maciej Motas tel. 502 300 739 mmotas@o2.pl 
 

mailto:EWiciejowska@koppert.pl
http://www.marolex.pl/
mailto:j.surowiec@marolex.pl
http://www.forumogrodnicze.info/
mailto:%22mmotas@o2.pl%22
https://www.koppert.pl/
http://marolex.pl/


                          
 

 
 

 
Główną misją Fundacji jest rozwój w zgodzie z naturą. 
Członkowie FER zbudowali  szeroką strukturę współpracy z innymi ngo, zrzeszając największe w 
kraju organizacje, dzięki czemu ich działalność nabiera charakteru ponadregionalnego.. 
Kontakt: tel.71 344 59 48 biuro@eko.org.pl 
 
 
Landscaper Pro 
ICL Polska  
ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa 
www.landscaperpro.pl  

Produkty LandscaperPro są stosowane przez firmy pielęgnujące tereny zieleni na całym świecie, 
zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Nawozy 
LandscaperPro w łatwy sposób umożliwiają uzyskanie zdrowych i estetycznych trawników oraz 
bujnie kwitnących roślin ogrodowych.  
Kontakt: tel. 22 395 64 00 info.poland@icl-group.com 

 

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu Gardenia  
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań 

www.targigardenia.pl 
 

GARDENIA to jedna z wiodących imprez o tematyce ogrodniczej w Europie, a zarazem 
największa ekspozycja halowa w naszym kraju.. Pośredniczy w procesie wymiany doświadczeń 
wśród profesjonalistów oraz motywuje polskie i zagraniczne firmy do tworzenia skutecznych 
strategii biznesowych na kolejne lata.  
Kontakt: gardenia@grupamtp.pl, dyrektor projektu Paulina Maniecka, tel. +48 6691 030 468  

GREEN AREA SHOW 
GRUPA MTP 
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań 

www.gashow.pl 
 

GREEN AREA SHOW to zupełnie nowe wydarzenie w kalendarzu imprez wystawienniczych 
dedykowanych profesjonalistom w naszym kraju. Wydarzenie skierowane jest do firm ze 
wszystkich sektorów ogrodniczych.  
Kontakt: dyrektor projektu Paulina Maniecka, tel. +48 6691 030 468 
paulina.maniecka@grupamtp.pl 

Fundacja Eko Rozwoju 
ul. Świętego Wincentego 25A , 50-252  
Wrocław 
www.fer.org.pl  

https://www.google.com/search?q=fundacja+eko+rozwoju&client=firefox-b-d&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjorbmBzaLhAhUkz6YKHU1kAdQQ_AUICSgA&biw=1600&bih=805&dpr=1.2
mailto:biuro@eko.org.pl
mailto:info.poland@icl-group.com?__xts__=
mailto:gardenia@grupamtp.pl
mailto:paulina.maniecka@grupamtp.pl

